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 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากระบวนการประสานรายการยาบนหอผูปวยในของโรงพยาบาล
ทาวุง อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 

 วิธีการวิจัย วิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมี 3 ข้ันตอน
คือ 1) สรางและพัฒนารูปแบบกระบวนการประสานรายการยา ประเมินความเขาใจและทัศนคติ  
ของประชากรบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาล จํานวน 71 คน 2) ทดลองใชกระบวนการ
ประสานรายการยาโดยนําแบบบันทึกการประสานรายการยา มาใชในประชากรผูปวยโรคเร้ือรังท่ี
เขารับการรักษาในระหวางเดือนมกราคม2553 - มีนาคม2553 ตรวจสอบความครบถวนในการลง
ขอมูลในแบบฟอรมการประสานรายการยา 3) ประเมินผลของกระบวนการ รวบรวมประวัติการใช
ยาและเปรียบเทียบและ บันทึกรายการยาท่ีพบความคลาดเคล่ือนและนําไปปรึกษาแพทยเพื่อไดรับ
การแกไขวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ 

 ผลการวิจัย 1) บุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลมีความเขาใจและทัศนคติตอ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการประสานรายการยาสวนใหญอยู ในระดับมาก  2) 
ความครบถวนของการลงขอมูลในแบบบันทึกการประสานรายการยาของคนไขจํานวน 242 ราย
ในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2553 มีแนวโนมสูงข้ึนตามลําดับ 3) ผลการเปรียบเทียบจํานวน
รายการยาท้ังหมด 1,685 รายการ พบความคลาดเคล่ือนทางยาทั้งหมดจํานวน 205 รายการ ท้ังนี้ 
ไดรับการแกไขจากแพทยจํานวน 200 รายการ คิดเปนรอยละ 97.56  
              บทสรุปและขอเสนอแนะ การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา ส่ิงท่ีจําเปน
คือ ทีมท่ีจะกําหนดนโยบายและผูรับผิดชอบหลักในการสรางและประสานรายการยาใหมี
โอกาสลดความคลาดเคล่ือนทางยา กําหนดรูปแบบดําเนินการใหมีแบบแผน โดยใชการฝกอบรม
และแบบบันทึกประสานรายการยาข้ึนมาชวยเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ซ่ึงหากมีระบบจัดเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีดีจะสามารถลดภาระเจาหนาท่ีในการคนหายาเดิมของผูปวยได 
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 Objective:To present the way to develop the medication reconciliation in the 

inpatient setting at Thawung Hospital, Thawung district, Lopburi  province. 

 Method:The process of research and development was divided into 3 steps: 

 Step 1:  Design and develop the process of medication reconciliation by evaluate the 

knowledge and attitude of 71 medical staffs in hospital. 

 Step 2: Using the medication reconciliation form with the patient during Jan – March 2010. 

Check the completeness of the data in the form. 

Step 3:  Evaluate the process of Medication , record the medication error and consult with the 

doctor to find the solution and Statistically analyze the data  using percentage. 

 Outcome: 1) Medical staffs have the knowledge and attitude of the policy and the 

process of the medication reconciliation in high level.  2) The completeness of the data in the 

medication reconciliation forms of 242 patients in January to March 2010 has increased 

regularly.3) Comparison of 1,685 medication items, 205  medication errors was found 200 

items (97.56%) has fixed by the doctor.  

       Conclusion & Recommendation:  The medication reconciliation process. What is 

needed. Team to set policy and the primary responsibility for building and reconciliation a 

chance to reduce medication errors through medication.Format to a structured process. By 

training and medication reconciliation form, in order to help understanding. If the computer 

data storage system that can better reduce staff in search of compounds in the patient. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเนื่องจากไดรับความเมตตาและความกรุณาจาก
คณะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงค ประธานผูควบคุม
วิทยานิพนธ ผู ช วยศาสตราจารย ดร .วิสิฐ  ตั ้งเคียงศิร ิสิน  กรรมการผู ควบคุมวิทยานิพนธ                        
ดร.ปองทิพย สิทธิสาร ท่ีไดใหขอช้ีแนะแนวทางที่เปนประโยชนแกผูวิจัย จนกระทั่งวิทยานิพนธ
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบพระค ุณนายแพทย ว ัฒนะ  พันธุ ม วง  ผู อํานวยการโรงพยาบาลทาวุ ง                    
นางอรชา วิใจเงิน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  นางสาวรัตนาภรณ ตายจันทร เจาพนักงานเภสัชกรรม 
เจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรมชุมชนและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลทาวุงทุกทานท่ีใหความชวยเหลือใน
กระบวนการวิจัย ดวยความเอ้ือเฟออาทรอยางดียิ่ง   
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทนพระคุณของ
บิดามารดาผูเปนท่ีเคารพรักและบูชายิ่ง ครู อาจารย ผูใหความเมตตาวางรากฐานการศึกษาแกผูวิจยั 
สามีผูคอยหวงใย ดแูลใหความชวยเหลือและใหโอกาสในการเรียนรูตลอดมา 
 จึงขอกราบขอบพระคุณ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้ 
 
        
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


